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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :يوليو 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثالثة واألربعون

جنيف

استبيان بشأن محاية العالمات الوطنية يف الدول األعضاء

من اإعداد ا ألمانة

 .1يف ختام ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية (جلنة العالمات) ،دعا رئيس اللجنة وفد البريو اإىل موافاة ا ألمانة مبقرتح مرشوع اس تبيان بشأأن حامية العالمات
الوطنية يف ادلول ا ألعضاء .كام دعا الرئيس ا ألعضاء اإىل تقدمي ا ألس ئةل اليت يرغبون يف اإدراهجا يف مرشوع الاس تبيان ،قبل
 31ديسمرب ( 2019الفقرة  23من الوثيقة  .)SCT/42/8وحبلول ذكل املوعد الهنايئ ،اكنت ا ألمانة قد تلقّت مساهامت من
ادلول ا ألعضاء التالية :أأسرتاليا والربازيل وإاكوادور وبريو وسويرسا.
 .2و ّمجعت ا ألمانة لك ا ألس ئةل اليت تلقّتّ ا يف الوثيقة  ،SCT/43/3 Rev.واستناد ًا اإىل ذكل ،أأع ّدت مرشوع
الاس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،الوارد يف مرفق الوثيقة  .SCT/43/7 Provوقامت ا ألمانة،
خالل اإعدادها ملرشوع الاس تبيان ،بتحرير ا ألس ئةل لتكون قابةل لالس تخدام يف أأداة اس تقصاء اإلكرتونية بغرض حتقيق
الكفاءة يف مجع البياانت وحتليلها .وبذكل ،استُبعدت ا ألس ئةل النصية املفتوحة قدر الإماكن أأو ُخ ّصصت مساحة حمدودة
ّللردود.
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 .3ون ُرشت هذه الوثيقة عىل صفحة الويب اخلاصة بلجنة العالمات يف  11مايو  2020عىل الرابط التايل:
 ،https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55468وظلت مفتوحة لتقدمي تعليقات
بشأأهنا عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات حىت  31مايو .2020
 .4وحبلول املوعد ا ألخري ،اكنت ا ألمانة قد تلقت تعليقات من ادلول ا ألعضاء التالية :بيالروس وش ييل وكوس تارياك
والياابن وبريو والولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)6كام قدم الاحتاد ا ألورويب تعليقات اإىل ا ألمانة ( .)1وعالوة عىل ذكل،
أأرسلت املنظامت غري احلكومية التالية تعليقات اإىل ا ألمانة :الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية ( )FICPIوامجلعية ادلولية
للعالمات التجارية (.(2( )INTA
 .5وحيتوي املرفق ا ألول لهذه الوثيقة عىل الصيغة الهنائية لالس تبيان بشأأن حامية العالمات التجارية الوطنية يف ادلول
ا ألعضاء من اإعداد ا ألمانة .كام تشمل هذه النسخة التعليقات اليت تلقّتا هذه ا ألخرية.
 .6وس ُتطلق أأداة اس تقصاء اإلكرتونية بناء عىل الصيغة الهنائية لالس تبيان .وس تعرض نتاجئ الاس تقصاء عىل جلنة
العالمات يف دورهتا الثالثة وا ألربعني.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاء

اجلزء ا ألول :تعريف العالمة الوطنية وا ألساس املنطقي الس ياسايت واحملتوى
جتدر الإشارة اإىل أأنه ل يوجد تعريف متفق عليه معوما ملصطلح "العالمة الوطنية" .فقد خيتلف معىن هذا املصطلح من بدل
اإىل أخر.
السؤال  – 1يف البدل اجمليب ،ميكن وصف العالمة الوطنية بأأهنا( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐

اإشارة تُس تخدم كعنرص مريئ يف أأي س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية أأو صورة البدل أأو لكهيام
غري ذكل ،يُرىج التحديد
ل ينطبق

السؤال  – 2هل ّاّتذ البدل اجمليب أأي قرار ًا لوضع واس تخدام اإشارة ميكن وصفها عىل أأهنا عالمة وطنية؟
ل

☐

نعم

☐

ليس بعد ،لكنه خيطط للقيام بذكل

☐

ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،أأي من اجلهات التالية اّتذت القرار:
☐
☐
☐
☐

هيئة عامة – يُرىج التحديد
هيئة ش به عامة – يُرىج التحديد
هيئة خاصة – يُرىج التحديد
هيئة أأخرى – يُرىج التحديد

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج حتميل العالمة (العالمات) الوطنية اليت يس تخدهما البدل اجمليب بنسق  jpegأأو  pdfأأو doc
أأو  docxأأو  pngأأو  jpgأأو . gif

و إاذا اكنت الإجابة عىل السؤال الثاين "ل" أأو ل ينطبق ،يُرىج الانتقال مبارشة اإىل السؤال .30
السؤال  – 3ما هو ا ألساس املنطقي الس ياسايت الاكمن وراء اس تحداث العالمة الوطنية املُشار اإلهيا يف السؤال 2؟ (حيمتل
السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐

الرتوجي للس ياحة
جذب الاستامثرات
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جذب العامل
زايدة الصادرات
الرتوجي للسلع و /أأو اخلدمات احمللية
زايدة القدرة التنافس ية
تعزيز العالقات اخلارجية
الرتوجي لثقافة البدل أأو تقاليده أأو قميه أأو جوانبه الإجيابية داخلي ًا وخارجي ًا
تعزيز ماكنة البدل
غري ذكل – يُرىج التحديد
ل ينطبق

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

السؤال  – 4هل حتتوي العالمة الوطنية ،لك ّي ًا أأو جزئ ّي ًا عىل:
( أأ) امس البدل (يف صيغته الاكمةل أأو اخملترصة)؟
ل

☐

نعم

☐

ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة ل ،يُرىج حتديد السبب.
(ب) اإشارة (اإشارات) اكنت موضوع اإخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (املُشار اإلهيا
فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس")؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

(ج) عنارص محمية مبوجب عالمة مس ّجةل؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

(د) رموز أأخرى (عىل سبيل املثال :حيواانت ونبااتت وأاثر)؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج التحديد.
السؤال  – 5هل استُبدلت العالمة الوطنية أأو عُدّ لت يف الس نوات ا ألخرية؟
ل

☐

نعم

☐

ل ينطبق

☐

SCT/43/7
Annex
3

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج الإشارة ،اإذا أأمكن ،اإىل عدد امل ّرات اليت استُبدلت أأو عُ ّدلت فهيا العالمة الوطنية والإشارة،
وأأس باب ذكل والس نوات اليت طر أأ فهيا الاستبدال أأو التعديل.

اجلزء الثاين :الاعرتاف وامللكية والإدارة
السؤال  – 6هل العالمة الوطنية معرتف هبا رمسي ًا مبوجب صك قانوين خمصص (قانون أأو لحئة أأو ترشيع أأو اإجراء أأو
اعرتاف مث ًال) يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج تقدمي الرابط اإىل الصك القانوين اخملصص املعين.
السؤال  – 7هل يرد تعريف مصطلح "العالمة الوطنية" يف الصك القانوين اخملصص واملُشار اإليه يف السؤال 6؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج تقدمي التعريف.
السؤال  – 8هل يوجد ماكل للعالمة الوطنية يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج الإشارة اإىل الصفة القانونية للامكل وهل ماكل العالمة الوطنية هو؟
☐
☐
☐
☐
☐

هيئة/سلطة عامة – يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
هيئة/سلطة ش به عامة – يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
هيئة خاصة – يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
هيئة أأخرى – يُرىج التحديد
ل ينطبق

السؤال  – 9يف البدل اجمليب ،اجلهة اليت تتوىل اإدارة العالمة الوطنية يه( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐

هيئة/سلطة عامة – يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
هيئة/سلطة ش به عامة– يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
هيئة خاصة– يرىج تقدمي الامس وموقع الويب
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هيئة أأخرى – يُرىج التحديد
ل ينطبق

☐
☐

اجلزء الثالث :اس تخدام العالمة الوطنية للبدل اجمليب
السؤال  – 10هل خيضع اس تخدام العالمة الوطنية لرشط الامتثال لقانون أأو لقواعد حمددة يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج تقدمي الرابط اإىل القوانني أأو القواعد ذات الصةل.
السؤال  – 11ما يه اجلهات اليت ميكهنا اس تخدام العالمة الوطنية؟ (حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
الهيئات/السلطات العامة– يُرىج التحديد
الهيئات/السلطات ش به العامة– يُرىج التحديد
الهيئات اخلاصة– يُرىج التحديد
هيئات أأخرى – يُرىج التحديد
ل ينطبق

☐
☐
☐
☐
☐

رصح ابس تخدام العالمة الوطنية؟ (حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
السؤال  – 12كيف يُ ّ
خيضع لتفاق ترخيص
خيضع لترصحي مس بق صادر عن السلطة الوطنية اخملتصة يف البدل اجمليب
غري ذكل  -يُرىج التحديد
ل ينطبق

☐
☐
☐
☐

السؤال  – 13هل ي ُشرتط عىل املس تخدمني دفع رسوم مقابل اس تخدام العالمة الوطنية؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج بيان مبلغ الرسوم (ابلعمةل احمللية) وإاىل أأي هجة تُدفع الرسوم.
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اجلزء الرابع :حامية العالمة الوطنية للبدل اجمليب عىل املس توى الوطين
السؤال  – 14هل تس تفيد العالمة الوطنية من امحلاية يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج بيان وسائل امحلاية( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐ عالمة جتارية
☐ عالمة جامعية
☐ عالمة تصديق
☐ مؤرش جغرايف
☐ قانون حميل خمصص
☐ وسائل أأخرى  -يُرىج التحديد
يُرىج تقدمي الرابط اإىل التسجيل أأو التصديق املقابل ،اإن وجد.
السؤال  - 15حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب تغطي السلع/اخلدمات التالية:
السلع واخلدمات اليت تنمتي اإىل مجيع أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيس
☐
☐ بعض السلع و /أأو اخلدمات فقط – يُرىج بيان الصنف (ا ألصناف) املقابةل من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق
نيس ،حسب الاقتضاء.
☐ ل ينطبق
السؤال  - 16هل تُعترب العالمة الوطنية أأحد أأصول امللكية الصناعية يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

السؤال  – 17هل واهجت حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب أأي حتدايت يف هذا البدل؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،مفا يه أأوجه هذه التحدايت( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
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قُدّم طلب تسجيل العالمة الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف البدل اجمليب
وجرى الاعرتاض عىل هذا الطلب – يُرىج بيان النتيجة.
العالمة الوطنية مسجةل ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف البدل اجمليب وقُدّم الامتس
اإبطال التسجيل – يُرىج بيان النتيجة.
العالمة الوطنية محمية مبوجب صك قانوين خمصص (عىل سبيل املثال ،قانون حمدد ،لحئة ،ترشيع ،اإجراء ،اعرتاف)
وجرى الاعرتاض عىل الصك القانوين أأو غريه – يُرىج بيان النتيجة.
حتدايت أأخرى – يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐

اجلزء اخلامس :حامية العالمة الوطنية للبدل اجمليب يف اخلارج
السؤال  – 18هل تس تفيد العالمة الوطنية للبدل اجمليب من حامية بدلان/مناطق أأخرى غري حامية البدل اجمليب (مشار اإلهيا
فامي ييل "ابمحلاية يف اخلارج")؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج بيان وسائل امحلاية( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

عالمة جتارية
عالمة جامعية
عالمة تصديق
مؤرش جغرايف
قانون حميل خمصص
اتفاق ثنايئ
اإخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس
وسائل أأخرى  -يُرىج التحديد

يُرىج تقدمي الرابط اإىل التسجيل أأو التصديق املقابل ،أأو صك قانوين خمصص أخر ،اإن وجد.
السؤال  – 19اإذا اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب محمية يف اخلارج ،يُرىج حتديد قامئة البدلان/املناطق املعنية ،فامي يتعلق
بلك وس يةل من وسائل امحلاية( .حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐
☐

عالمة جتارية
عالمة جامعية
عالمة تصديق
مؤرش جغرايف
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قانون حميل خمصص
اتفاق ثنايئ
اإخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس
وسائل أأخرى  -يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐

السؤال  – 20حامية العالمة الوطنية يف البدل اجمليب تغطي السلع/اخلدمات التالية؟
☐ السلع واخلدمات اليت تنمتي اإىل مجيع أأصناف التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق نيس
☐ بعض السلع و /أأو اخلدمات فقط – يُرىج بيان الصنف (ا ألصناف) املقابةل من التصنيف ادلويل مبوجب اتفاق
نيس ،حسب الاقتضاء.
☐ ل ينطبق
السؤال  – 21هل واهجت حامية العالمة الوطنية أأي حتدايت يف اخلارج؟
ل

☐

نعم

☐

ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،مفا يه أأوجه هذه التحدايت( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
قُدّم طلب تسجيل العالمة الوطنية ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف اخلارج وجرى
الاعرتاض عىل هذا الطلب – يُرىج بيان النتيجة
العالمة الوطنية مسجةل ابعتبارها عالمة جتارية أأو عالمة جامعية أأو عالمة تصديق يف اخلارج وقُدّم الامتس اإبطال
التسجيل – يُرىج بيان النتيجة
العالمة الوطنية محمية مبوجب صك قانوين خمصص (عىل سبيل املثال ،قانون حمدد ،لحئة ،ترشيع ،اإجراء ،اعرتاف)
وجرى الاعرتاض عىل الصك القانوين أأو غريه – يُرىج بيان النتيجة
الاعرتاض عىل اإخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس– يُرىج بيان النتيجة
حتدايت أأخرى – يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐
☐

السؤال  – 22اإذا اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب محمية يف اخلارج ،فهل تعرضت العالمة الوطنية للبدل اجمليب ألي
مرصح به يف اخلارج؟
اس تخدام قامئ عىل التعدّي أأو اس تخدام غري ّ
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج رشح طبيعة الاس تخدام( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
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مرصح به
اس تخدام كعالمة جتارية غري ّ
مرصح هبا يف جمال التجارة
اس تخدامات أأخرى غري ّ
مرصح هبا
اس تخدامات أأخرى غري ّ
غري ذكل – يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐

اجلزء السادس:

اس تخدام املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس محلاية العالمات الوطنية للبدل اجمليب

السؤال  – 23هل اكنت العالمة الوطنية للبدل اجمليب أأو عنارص مهنا موضوع اإخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية
ابريس؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،هل مشل الإخطار العالمة الوطنية اكمةل أأم عنارص مهنا فقط؟
☐ العالمة الوطنية اكمةل
☐ عنارص من العالمة الوطنية
اإذا اكنت الإجابة نعم ،حتت أأي فئة من الإشارات املشموةل ابملادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس؟ (حيمتل السؤال أأكرث من
اإجابة واحدة)
َ
العل
☐
☐ شعار النباةل
☐ شعار أخر لدلوةل
☐ عالمة أأو دمغة رمسية للرقابة والضامن
وإاذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج بيان الرمق (ا ألرقام) املرجعية ل إالشارة (الإشارات) املدرجة يف قاعدة بياانت املادة (6اثلث ًا).
السؤال  – 24اإذا اكن قد أأ ِ
خطر ابلعالمة الوطنية للبدل اجمليب مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس ،فهل اكن هذا
الإخطار موضوع اعرتاض وفقا للامدة (6اثلث ًا) ( )4من اتفاقية ابريس؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،ما يه أأس باب تكل الاعرتاضات( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐
☐

تتعارض مع عالمة جتارية مس ّجةل مس بق ًا
العالمة غري مناس بة ل إالخطار مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس
العالمة مس تخدمة من طرف هيئة عامة أأدىن
أأس باب أأخرى – يُرىج التحديد

SCT/43/7
Annex
9

السؤال  – 25اإذا اكن قد أأ ِ
خطر ابلعالمة الوطنية للبدل اجمليب مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس ،فهل واجه أأي
شلك من أأشاكل الاس تخدام غري املرصح به يف اخلارج؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج رشح ذكل( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
مرصح به
☐ اس تخدام كعالمة جتارية غري ّ
مرصح هبا يف جمال التجارة
☐ اس تخدامات أأخرى غري ّ
مرصح هبا
☐ اس تخدامات أأخرى غري ّ
☐ غري ذكل – يُرىج التحديد
اإذا اكنت الإجابة نعم ،هل جنح يف الاعرتاض عىل ذاك الاس تخدام مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس؟
ل ☐ نعم ☐

اجلزء السابع :مراقبة و إانفاذ العالمة الوطنية يف البدل اجمليب
السؤال  – 26هل خيضع اس تخدام العالمة الوطنية للبدل اجمليب للمراقبة يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم

☐

ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،كيف يمت ذكل؟ ما يه اجلهة اليت تتوىل املراقبة؟
السؤال  – 27هل خيضع اس تخدام العالمة الوطنية يف البدل اجمليب للمراقبة يف اخلارج؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،كيف يمت ذكل؟ وما يه اجلهة اليت تتوىل املراقبة؟
السؤال  – 28هل يمت اإنفاذ العالمة الوطنية للبدل اجمليب يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،كيف يمت ذكل؟ (حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
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اإجراءات الاعرتاض عىل العالمات موضوع الزناع و /أأو اإبطالها
اإجراءات التعدي عىل العالمات موضوع الزناع
دعوى مدنية و /أأو جنائية
وسائل أأخرى – يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐

وإاذا اكنت الإجابة نعم ،من يتوىل الإنفاذ؟
السؤال  – 29هل يمت اإنفاذ العالمة الوطنية يف اخلارج؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،كيف يمت ذكل؟ (حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
اإجراءات الاعرتاض عىل العالمات موضوع الزناع و /أأو اإبطالها
اإجراءات التعدي عىل العالمات موضوع الزناع
دعوى مدنية و /أأو جنائية
القنوات ادليبلوماس ية
وسائل أأخرى – يُرىج التحديد

☐
☐
☐
☐
☐

وإاذا اكنت الإجابة نعم ،من يتوىل الإنفاذ؟

اجلزء الثامن :حامية العالمات الوطنية للبدلان ا ألخرى
السؤال  - 30هل تس تفيد العالمات الوطنية للبدلان ا ألخرى من امحلاية يف البدل اجمليب؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،يُرىج بيان وسائل امحلاية( :حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

عالمة جتارية
عالمة جامعية
عالمة تصديق
مؤرش جغرايف
قانون حميل خمصص
اتفاق ثنايئ
املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس
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وسائل أأخرى  -يُرىج التحديد

☐

السؤال  – 31هل س بق أأن رفض مكتب امللكية الفكرية يف البدل اجمليب تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل امس بدل استناد ًا
اإىل اإخطار بعالمة وطنية ورد من بدل أخر مبوجب املادة (6اثلث ًا) من اتفاقية ابريس؟
ل

☐

نعم

☐

ل ينطبق

☐

اجلزء التاسع :نطاق امحلاية
السؤال  – 32هل ميكن ملكتب امللكية الفكرية يف البدل اجمليب رفض طلب عالمة جتارية بسبب عالمة وطنية موجودة
أأص ًال؟
ل

☐

نعم ☐ ل ينطبق

☐

اإذا اكنت الإجابة نعم ،عىل أأي أأساس يمت الرفض؟ (حيمتل السؤال أأكرث من اإجابة واحدة)
☐ حتت طائةل املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس
☐ حتت طائةل أأي أأساس قانوين أخر -يُرىج التحديد
☐ عىل أأساس اعرتاضات ما
☐ عىل أأساس مراقبة ما
☐ عىل أأساس أخر -يرىج التحديد
السؤال  – 33اإذا اكنت العالمة الوطنية احملمية يف البدل اجمليب تتضمن امس البدل ،اإىل جانب عنارص أأخرى ،فهل متت ّد هذه
امحلاية لتشمل:
☐
☐
☐
☐

امس البدل حفسب
امس البدل والعنارص ا ألخرى كلك
عنارص ا ألخرى ،دون امس البدل
ل ينطبق

[هناية املرفق والوثيقة]

